
 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ب

 

 

 نام دانشگاه

  گروه

 

  ..........................نامه دوره انیپا

 

 :عنوان

 فردی کردن در قانون اساسی

 

 :راهنما استاد

 

 استاد مشاور

 

 :دانشجو

 

 شماره دانشجویی:

 

 

 فصل / سال

 



 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ج

 

 فهرست مطالب
 1 ............................................................................................................... دهیچک

 2 ................................................................................................................ مقدمه

 3 ........................................................................................... قیتحق اتیفصل اول: کل

 4 ................................................................................................... مسأله انیب -1-1

 5 ............................................................................ قیو ضرورت انجام تحق تیاهم -1-2

 6 ....................................................... و سوابق مربوطه( اتی)مرور ادب قیتحق ی نهیشیپ -1-3

 6 ............................................................................................... قیسوالات تحق -1-4

 6 .......................................................................................... قیتحق یها هیفرض -1-5

 7 ............................................................................................... قیتحق  اهداف -1-6

 7 ................................................................................................. قیروش تحق -1-7

 8 .......................................................................................... میمفاه فیفصل دوم: تعر

 9 ........................................................................................... میبخش اول: مفاه -2-1

 9 ....................................................................................... فیمبحث اول: تعر -2-1-1

 12 ...... حقوق جزا میمفاه ریکردن مجازات در تقابل با سا یاصل فرد یها یژگیمبحث دوم : و -2-1-2

 13 ................. بودن مجازات یکردن مجازات با اصل شخص یگفتار اول : تقابل اصل فرد -1 -2-1-2

 17 ................... بودن مجازات یکردن مجازات با اصل قانون یگفتار دوم : تقابل اصل فرد -2 -2-1-2

 19 .................. در برابر قانون یکردن مجازات با اصل تساو یگفتار سوم : تقابل اصل فرد -2-1-2-3

 21 ....................................... کردن مجازات یاصل فرد یمبحث سوم : آثار و کارکرد ها -2-1-3

 21 ........................................................................ یگفتار اول : کارکرد شخص -2-1-3-1

 22 ....................................................................... یگفتار دوم: کارکرد اجتماع -2-1-3-2

 23 ................................................ کردن مجازات یاصل فرد خچهیمبحث چهارم : تار -2-1-4

 25 .................................................................... کردن یاصل فرد یمبان یفصل سوم: بررس

 26 ........................................ کردن مجازات یاصل فرد یحقوق یمبان یمبحث اول : بررس -3-1

 26 ............................................................................. یحقوق دگاهیگفتار اول: د -3-1-1

 27 ............................................................ گفتار دوم:  فردی کردن تقنینی مجازات -3-1-2

 28 ......................................................... گفتار چهارم:  فردی کردن اجرایی مجازات -3-1-4



 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ح

 

 28 .............................................. نیمه اجرایی -گفتار پنجم: فردی کردن نیمه قضایی  -3-1-5

 29 ................................................................................ یفقه دگاهیمبحث دوم : د -3-2

 29 ......................................................................... یعیتشر -ینمودن نوع یفرد -3-2-1

 29 ...................................................................... نمودن در مرحلة قضاوت: یفرد -3-2-2

 33 ....................................................................... احکام: یدر اجرا  نمودن یفرد -3-2-3

 33 ............................................................. تیمسئول زانیکردن با توجه به م یفرد -3-2-4

 31 ............................ یفلسف دگاهیکردن مجازات از د یاصل فرد یمبان یمبحث سوم : بررس -3-3

 31 .......................................................................... اصالت فرد هیگفتار اول: نظر -3-3-1

 33 ......................................................................... اصالت جمع هیگفتار دوم: نظر-3-3-2

 34 ........................ یماهو یفریکردن مجازات در مقررات ک یتبلور اصل فرد یفصل چهارم: چگونگ

 یکردهایرو یکردن مجازات ها در قانون مجازات و بررس یتبلور اصل فرد یبخش اول: چگونگ -4-1

 35 ....................................................................................................... به آن دیجد

 35 ............................................................................. مجازات فیگفتار اول: تخف-4-1-1

 43 ............................................................................. مجازات قیگفتار دوم: تعل -4-1-2

 44 ............................................................................ مجازات دیگفتار سوم: تشد -4-1-3

 45 ....................................................................................................... تکرار جرم -

 45 ....................................................................................................... تعدد جرم -

 46 ......................... یشکل یفریکردن مجازات در مقررات ک یتبلور اصل فرد یفصل پنجم : چگونگ

 47 ............................................................................. یاز دادرس شیمبحث اول: پ -5-1

 47 ............................................................. یفریک یدعوا بیتعق قیگفتار اول: تعو -5-1-1

 47 ............................................................ یفریک یدعوا بیتعق قیگفتار دوم : تعل -5-1-2

 48 ............................................................. یفریک یدعوا بیگفتار سوم : ترک تعق -5-1-3

 48 .............................................................................. یمبحث دوم: پس از دادرس -5-2

 48 ............................................................................. مشروط یگفتار اول: آزاد -5-2-1

 49 ...........................................................................یآزاد مهیگفتار دوم: نظام ن -5-2-2

 51 ......................................................................... تیگفتار سوم : پرونده شخص -5-2-3

 51 ................................................................................................ فیتعر -5-2-3-1



 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 خ

 

 51 ............................................................................................. کارکردها -5-2-3-2

 52 ........................... آن جیکردن مجازات و نتا یبه اصل فرد دیجد یکردهایرو یررسفصل ششم: ب

 53 ...................................................................... زندان ها تیگفتار اول: کاهش جمع-6-1

 54 ............................................................................. گفتار دوم: کاهش تکرار جرم -6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

1 

 

 چکیده 

اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات ها، که استثنایی سهل و 

ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازات ها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت 

ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات و 

مجنی علیه ا زطرف مقنن پیش بینی شده است و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده 

اشت اولین برداست و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و... مجازات شود. به نظر ما 

از معنای حقیقی اصل فردی کردن مجازات ها ایجاب می کند نقش اساسی در فردی کردن کیفرها را به 

وم مجرم را از کیفیات عهده قاضی جزایی یعنی شخصیتی وارسته، عالم و عدالت خواه نهاده تا در صورت لز

جرای اصل فردی کردن مجازات ها مند نماید و در صورت اختیارات وسیع را داد رسان در ا مخففه بهره

توالی فاسد متعدده ای ایجاد می کند که نمی توان به سرعت از ضایعات آن در نظام کیفری کاست زیرا 

احکام کیفری قبل از آن که مبتنی بر استدلال و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد بر اساس سلیقه 

نی می شود با این همه شایسته نیست مضرات های شخصی علاقه های فردی و تفسیر های خصوصی مبت

احتمالی این امر مانع افزایش اختیارات قضات شود چه این که اولین فایده افزایش دامنه اختیارات قضایی 

زمانی بر ما محول می شود که در شیوه اجرایی فردی کردن مجازات؟ مشاهده می شود مقامات اجرایی 

 آزادی مشروط مستفید کنندکه حسب مورد از نظر قضات بهره مند شوند.هنگام می توانند مجرم را مثلاً از 

 فردی کردن، مجازات، کیفریواژگان کلیدی: 
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 قدمهم

یکی از مهم ترین مقوله های حقوق کیفری مسئله تعیین مجازات یا همان چگونگی توزیع ان است. دو  

اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم می  ،اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات

باشد. اصل اول ملهم از مفاهیم استحقاق و سزا دهی است. بدین معنا که سزا دهی اقتضا میکند هر کس 

متناسب با شدت جرمش مجازات شود. جرم سبک ، مجازات سبک، و جرم سنکین مجازات سنگین. تناسب 

رم مجور است در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی خود را به رویکرد مجرم جرم و مجازات که رویکردی ج

محور داد که مطابق ان مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد بلکه نتاسب ان با شخصیت مجرم نیز 

ضروری است. اصل فردی کردن مجازات که بیان گر این معنا است ناشی از تکامل حقوق کیفریدرمسیر 

اعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی ازاهداف توجه به ف

ن هم به طور عینی و عیر شخصی، آمجازات را که همانا لازمه ی استحقاق مجرمان بخطر عملشان است، 

 تامین می نماید. 

مجازات لازم است مجازات برای تامین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه ی 

ید. در این معنا فردی سازی آمجازات از عهده ی این کار بر می جنبه ی شخصی پیدا کند . فردی کردن 

 مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به عنوان یک فرد  است.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


